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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din  25, 26 şi 27 octombrie  2005 

 
 

Sedinţa comisiei din 26 octombrie a.c. : 
 

La şedinţă participă toţi membrii comisiei, lucrările fiind 

conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată în unanimitate,     

în următoarea formulă :  

1.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada                  
17 - 21 octombrie a.c. ; 

2.     Continuarea discuţiilor privind analiza dosarelor              
intrate în perioada 1 iulie – 30 septembrie a.c. şi a problemelor                   
ce urmează a fi cuprinse în Raportul de activitate a comisiei                  
pe trimestrul III  al anului 2005. 

3.     Prezentarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 
4. Stabilirea graficului audienţelor la comisie pe                  

luna noiembrie a.c. 
5. Asigurarea audienţelelor în perioada                    

31 octombrie – 4 noiembrie  a.c. 
6.    Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 
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La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte                  

Valer Dorneanu supune atenţiei membrilor comisiei situaţia dosarelor 

intrate la comisie în perioada 17 - 21 octombrie a.c.  

În perioada de referinţă s-au înregistrat 22 memorii,                  

în care au fost sesizate aspecte privind justiţia, poliţia,                  

administraţia publică locală, nereguli  în aplicarea Legii nr. 18/1991, 

învăţământ, litigii locative, litigii de muncă, asigurări sociale,            

conflicte între persoane fizice.  

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele 

comisiei,  solicită informaţii cu privire la cazul sesizat de către domnul 

Jecan Alexandru din Cluj, înregistrat sub nr. 10.848. Domnul consilier 

Iorga Nicolae, răspunde solicitării, menţionând faptul că petiţionarul 

sesizează asupra unui conflict cu Asociaţia de proprietari. Referitor la 

acest caz, se propune solicitarea punctului de vedere al Primăriei 

Municipiului Cluj-Napoca, propunere care este adoptată în unanimitate.  

Domnul deputat Mircea Costache solicită informaţii cu privire 

la memoriul doamnei Dumitru Mia din Buzău, înregistrat la comisie            

sub nr. 10.854, care, în numele unui grup de îngrijitori ai unor persoane 

cu handicap, solicită reacordarea pensiei de îngrijitor, ce le-a fost sistată. 
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Doamna expert Dobrescu Smaranda, propune înaintarea 

întregului material Primăriei comunei Glodeanu-Sărat din Buzău, pentru 

verificarea şi analizarea aspectelor semnalate de petiţionari, concluziile 

instituţiei menţionate urmând a fi aduse şi la cunoştinţa comisiei noastre. 

De asemenea, domnul deputat Mircea Costache supune atenţiei 

plenului comisiei, memoriul domnului Andrei Alexandru Ovidiu din 

Buzău, care sesizează asupra unor abuzuri comise de către                

Episcopia Buzăului şi Vrancei, cu sprijinul autorităţilor din judeţ.  

Pentru o cât mai completă informare a comisiei, domnul deputat Mircea 

Costache propune efectuarea unei deplasări în teritoriu. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu, susţinând propunerea 

domnului deputat Mircea Costache, consideră că, într-o primă etapă,            

se impune obţinerea informaţiillor necesare din partea autorităţii 

implicate, respectiv Prefectura judeţului Buzău, urmând ca, în funcţie de  

aceste date, comisia să aprecieze asupra tematicii ce urmează a fi avută 

în vedere la efectuarea  deplasării. 

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu, referindu-se la 

sesizarea domnului Pop David şi la memoriul doamnei Bulzan Eugenia 

Silvia, ambii din Cluj, solicită informaţii cu privire la conţinutul şi 

modul de soluţionare a celor două sesizări.   
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Domnul consilier Bulai Jorj, menţionează faptul că domnul            

Pop David din Cluj, solicită sprijin pentru reconstituirea dreptului de 

proprietate asupra unui teren, aflat pe raza Municipiului Dej.  Deoarece 

aspectele sesizate fac obiectul soluţionării – exclusive – a instanţelor 

judecătoreşti, propune înaintarea unei adrese de răspuns către petiţionar,  

cu îndrumarea de a consulta un avocat, pentru aprecierea oportunităţii 

introducerii unei acţiuni în instanţă. 

Domnul consilier Drăcea Marin răspunde solicitării domnului 

vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu, cu privire la memoriul doamnei 

Bulzan Eugenia Silvia din Cluj, care, solicită sprijin pentru soluţionarea 

unui litigiu privind retrocedarea unei suprafeţe de teren. În acest sens,            

propune înaintarea memoriului – spre competentă analiză şi soluţionare  

- Consiliului Superior al Magistraturii. 

Membrii comisiei sunt de acord – în unanimitate -                  

cu propunerile privind modul de analiză şi soluţionare a                  

cazurilor sesizate. 

Cu privire la cel de-al doilea punct al ordinii de zi, secretariatul 

tehnic al comisiei a prezentat plenului un material privind situaţia 

dosarelor intrate în perioada 1 iulie – 30 septembrie a.c. şi anume : 

• Statistica pe domenii, însumând un număr de 228 memorii 

intrate la comisie în perioada de referinţă ; 

• Statistica dosarelor soluţionate, pe judeţe – 68 memorii. 
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În finalul şedinţei, membrii comisiei au hotărât asupra 

asigurării audienţelor, în perioada 31 octombrie – 4 noimbrie  a.c.,                 

după cum urmează : 

• marţi 1 noiembrie - domnul deputat Mihail Sireţeanu ; 

• miercuri 2 noiembrie  - domnul deputat Mircea Costache ; 

•  joi 3 noiembrie - domnul deputat Dragoş Dumitriu. 

 

Nemaifiind alte puncte înscrise pe ordinea de zi, domnul 

preşedinte Valer Dorneanu declară şedinţa închisă. 

 

În zilele de 25 şi 27 octombrie a.c., membrii comisiei şi-au 

desfăşurat activitatea pe cele patru subcomisii de lucru, procedând la 

analiza dosarelor repartizate şi la stabilirea modului de soluţionare  a 

problemelor sesizate. 

 
 

P R E Ş E D I N T E,    
  

                          Valer  Dorneanu       
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